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Samenvatting:

Preventieve toetsing buitenlandse bijeenkomst
(verkort)

VERKORT ADVIES (AA17.099) van de Codecommissie op het verzoek d.d. 8
december 2017 van [de heer Y], namens [X], op de voet van artikel 59 van het
Reglement van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de Stichting
Code Geneesmiddelenreclame, uitgebracht door de voorzitter van de Codecommissie.
1. Het verzoek van [X]
Het verzoek betreft een aanvraag om advies aangaande een door [X] op [een dag in
2018] (van 08.30 uur tot 15.45 uur) geplande bijeenkomst te Kopenhagen
(Denemarken), getiteld: “[Z]”. Het betreft een bijeenkomst qua opzet gelijk aan die
waarvoor in voorgaande jaren al advies aan de Codecommissie is gevraagd. De
bijeenkomst betreft aldus lezingen en discussies zowel als een bezoek aan de
productie- en researchafdeling, verzorgd door een medewerker van [X]. De
Codecommissie verwijst onder meer naar de adviezen A15.019 en A17.033.
De vlucht heen is gepland op [de middag voorafgaand aan de bijeenkomst], de
terugvlucht op [de dag van de bijeenkomst] in de namiddag.
Er is accreditatie verleend.
De lezingen worden verzorgd door - aldus [X] - vooraanstaande (maar nog niet bekend
gemaakte) academische sprekers uit Nederland.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgaanbieders met voorschrijfbevoegdheid uit,
naar de Codecommissie begrijpt, Nederland.
Blijkens een overgelegd overzicht zijn de kosten van gastvrijheid - bij een verwacht
aantal van 10 tot 15 deelnemers - begroot op:
- reiskosten:
€ 390,-- eten/drinken:
€ 125,-- hotelovernachting:
€ 200,-- totale kosten (inschrijving):
€ 715,--.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 215,--. [X] draagt aldus
bij een bedrag van € 500,-- per deelnemer.
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2. De beoordeling door de Codecommissie:
De Codecommissie heeft gezien de thans voorliggende gegevens geen reden anders
te oordelen dan bij het laatste advies van 18 april 2017, ervan uitgaande dat, nu de
sprekers/inleiders nog niet bekend zijn en de accreditatie verlenende instanties zulks
niet kunnen toetsen, banden voorzover die er zijn tussen sprekers/inleiders en [X]
tevoren bekend worden gemaakt (vgl. art. 7.1.2 van de Gedragscode
Geneesmiddelenreclame).
De Codecommissie wenst evenals voorheen nadrukkelijk op te merken dat, waar de
bijeenkomst plaatsvindt in het hoofdkantoor van [X] en het programma tevens inhoudt
een bezoek aan de productie- en researchafdeling, verzorgd door een medewerker van
[X], en [X] zelf [producten A] maakt, zij ervoor dient te waken dat beïnvloeding van
voorschrijfgedrag vermeden wordt.
Onder verwijzing naar vorenstaande voorbehouden kan het advies positief luiden.
3. De kosten
De Codecommissie bepaalt dat de aan deze adviesaanvraag verbonden kosten aan
[X] separaat in rekening zullen worden gebracht.
Aldus gedaan te Amsterdam op 18 december 2017 door mr. L.A.J. Nuijten, voorzitter.
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